Vous pouvez regarder la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=su8Sp-DIUlU
Elle explique quand on ne met pas de « E » à l’adjectif. La feuille de théorie qui suit explique quand
on en met un. C’est la même chose, mais vu sous deux angles différents.

L’ACCORD DE L’ADJECTIF
1. L’adjectif attribut
Il s’utilise avec le verbe « être » et n’est jamais suivi d’un nom. Il est
toujours invariable.
Ex: Mijn auto is mooi.
De kinderen zijn lief.

2. L’adjectif épithète
Il s’utilise avec n’importe quel verbe et est toujours suivi d’un nom. Il peut
prendre « e » ou rester invariable.
J’ajoute « e » :
 quand il y a un déterminant autre que « een »
(mijn, je/jouw, uw, zijn, haar, ons, onze, jullie, hun// dit, dat, deze, die//
het, de)
ex : dit grote huis
het dikke boek
mijn lieve hond
 quand le mot est pluriel
ex : kleine katten
blauwe ogen
Quand il y a « een », « geen » ou pas de déterminant, je réfléchis :

mot en « het »
PAS DE « E »
ex : een dik boek
blond haar

mot en « de »
+E
ex : een leuke film

AUTREMENT DIT :
 déterminant ? -> +E
 pluriel ? -> +E
 Avec « een », « geen » ou /

mot en « het » -> E
mot en « de » -> +E

OU BIEN :
Je mets « E » à l’adjectif sauf quand le nom est :
neutre (het)
+ singulier
+ indéterminé (= précédé de « een », « geen » ou rien)

Exercices : Accorde l’adjectif si nécessaire.
1. Mijn vriendin Tina is heel (grappig) ………………………………..
2. Ze is een (vriendelijk) …………………………………….. meisje.
3. Ze heeft een (klein) ………………………………… neus.
4. Mijn (groot) ……………………………. broer werkt niet goed op school.`
5. Ken je de (nieuw) ………………………………. leraar Nederlands ?
6. Mijn (best) ……………………………….. vriend heet Nolan.
7. Hij is (groot) ……………………………….. en (stoer) …………………………..
8. Tom heeft zijn (blauw) ………………………………. boek niet.
9. Ik houd niet van (klein) …………………………….. honden.
10. Jullie hebben een (hoog) …………………………… huis.
11. Lea eet graag (warm) …………………………… wafels.
12. Hij heeft (groen) ………………………….. ogen.
13. Hij heeft (grijs) …………………………... haar.
14. Ik ben een (kalm) …………………………….. jongen.
15. Mijn (lief) ………………………….. mama heet Nora.
16. Dit jaar zit ik in een (tof) …………………… klas.
17. We hebben (aardig) …………………………… leerkrachten.
18. Je hebt dit (dik) ……………………… boek nodig.
19. Leen is mijn (favoriet) …………………………. klasgenote.
20. Mijn ouders bezoeken graag (oud) ……………….. kastelen.
21. De (nieuw) …………………. leerlingen moeten in de studiezaal wachten.
22. Dat appartement is zo (groot) ……………………..!
23. Heb je deze (interessant) …………………………….. film al gezien?
24. Opa drinkt graag een (koel) ………………………. biertje.
25. Kijk naar die (grijs) ……………………. kat.
26. Je draagt (mooi) …………………………. juwelen.

27. Ken je zijn (jong) ……………………….. broer?
28. Ik heb het (blauw) …………………………. potlood nodig.
29. Ik heb de (heel) …………………. dag in de tuin gewerkt.
30. Ik eet graag (vers) ……………………… brood.
31. We hebben (slecht ) ……………………. weer gehad.
32. Lies eet een (lekker) ………………………… ijsje.
33. Dit is een (gemakkelijk) ……………………………….. oefening.
34. Ik wil deze (oud) …………………. appel niet eten.
35. Jullie wonen in een (modern) …………………. huisje.

Corrigé :
1. grappig
2. vriendelijk
3. kleine
4. grote
5. nieuwe
6. beste
7. groot – stoer
8. blauwe
9. kleine
10.

hoog

11.

warme

12.

groene

13.

grijs

14.

kalme

15.

lieve

16.

toffe

17.

aardige

18.

dikke

19.

favoriete

20.

oude

21.

nieuwe

22.

groot

23.

interessante

24.

koel

25.

grijze

26.

mooie

27.

jonge

28.

blauwe

29.

hele

30.

vers

31.

slecht

32.

lekker

33.

gemakkelijke

34.

oude

35.

modern

